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 األساسي روما

 22/1/2112األربعاء 

 النجار محمد المحامي: كتب

 حرب ئمجرا في تحقيق فتح نية الدولية الجنائية المحكمة ادعاء قرار حول الخاص التقرير هذا يأتي

 بعنوان ينيةالفلسط األراضي في إسرائيل – باالحتالل القائمة السلطة قبل من ارتكابها يتم أو ارتكبت

 بابيةالض من حالة المشهد فيه تظلل توقيت في" األساسي روما نظام وأجوبة الفلسطينية األسئلة"

 العام المدعي لسان على حديثا   صدر الذي القرار وهو وآثاره، الهام القرار تبعات حول والترقب

 متداول هو مال وفقا   األسئلة أبرز حصر التقرير يحاول. بنسودا فاتو السيدة الدولية الجنائية للمحكمة

 .ركيزةك األساسي روما نظام باعتماد عليها اإلجابة ومقاربة الفلسطينية السرديات في

 مقدمة

) (  ليةالدو الجنائية للمحكمة العام المدعي إعالن عن الحديث عند األسئلة من العديد الذهن إلى يتبادر

 جرائم في كامال   رسمي جنائي تحقيق فتح نية االدعاء اعتزام 2112 ديسمبر 21 في) (  بنسودا فاتو

 .الشرقية القدس فيها بما الغربية والضفة غزة قطاع في ارتكابها يتم أو تم محتملة حرب

 كان هأن بنسودا قالت ما وهو أعوام أربعة حوالي قبل فيها البدء تم أولية دراسة بعد يأتي القرار هذا

 روما ظامن بموجب القانونية المعايير كافة استوفى تمهيدي وفحص وموضوعي ومستقل شامل تقييم

 الدائرة من إلذن حاجة هناك ليس وبالتالي اإلحالة قدمت التي هي فلسطين دولة أن ومع األساسي،

 الدائرة نم الطلب هي بنسودا إعالن في الحاسمة األساسية الخطوة أن إال التحقيق فتح قبل التمهيدية

 ياألراض في للمحكمة اإلقليمية القضائية الوالية بشأن إضافي حكم إصدار للمحكمة التمهيدية

 المنطقة بوضع طةوالمرتب بشدة عليها والمتنازع الفريدة والوقائعية القانونية للقضايا" نظرا   الفلسطينية،

) (.  األساسي روما نظام من( 3) البند( 12) المادة على باالعتماد" فيها التحقيق إجراء يمكن التي

 شهودوال المتأثرة والمجتمعات الضحايا لصالح يمكن ما بأسرع يقَرر أن يجب" تأسيسي سؤال" وهو

 ياداتالق. المعنية للدول الوضوح ولتوفير بالحماية المتعلقة وواجباتهم واحتياجاتهم المحتملين

 عباس حمودم الفلسطيني الرئيس واعتبره بالقرار رحبت الفلسطينية والمدنية الرسمية والمؤسسات

 هواعتبر( )  العام المدعي وشخص المحكمة اإلسرائيلية اإلعالمية الماكينة هاجمت فيما. عظيم يوم

 تفكك التالية ةالورق. والحقيقية العدالة تاريخ في أسودا   يوما   نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس

 بمثابة – األساسي روما نظام فهم على باالرتكاز عليها اإلجابة مقاربة وتحاول القرار بعد التساؤالت

 في تنسابو تتكثف التي الشائكة الفلسطينية الحالة خصوصية إطار وفي – الجنائية المحكمة دستور

 .وطني تحرر فعل يقابله استعماري سياق

 الدولية؟ الجنائية المحكمة هي ما -1

 اتهاجلس عقد وبين بينها ذلك يحول أن دون بهولندا الهاي في مقرها يقع مستقلة دائمة دولية محكمة

 في األساسي روما نظام بموجب تأسيسها جرى ذلك، ضرورة المحكمة رأت ما متى آخر مكان في

 التصويت عن 21 وامتنعت دول 7 الفكرة عارضت حين في دولة 121 عليه وافقت الذي 1221 العام



 تهدف. 2112 العام في النفاذ حيز النظام دخل إيطاليا، في المتحدة لألمم العمومية للجمعية اجتماع في

 رائمالج وأخطر االنتهاكات أشد بارتكاب المحكومين أو المتهمين األفراد ومعاقبة محاكمة إلى المحكمة

 :جرائم أربع وهي اإلنساني الدولي القانون في

 ( ) .الجماعية اإلبادة جرائم •

 ( ) .اإلنسانية ضد الجرائم •

 ( ) .الحرب جرائم •

 ( ) .العدوان جريمة •

 أو ة  مباشر اعاله الجرائم ارتكبوا أشخاص قضايا نظر تستطيع المحكمة أن إلى اإلشارة المهم من كما

 وأ الجرائم على التغطية مسؤولية أو التخطيط، أو اإلعداد عن المسؤولية مثل مباشر غير بشكل

 عدد بلغ فيما ،2112 العام حتى( 121) روما نظام على المصادقة الدول عدد بلغ. عليها التشجيع

 جهة وهي. التاريخ ذات عند( 71) وحصانتها المحكمة امتيازات بشأن االتفاق إلى المنضمة الدول

 حياتالصال بعض ميثاقها منح من الرغم على والتمويل التوظيف حيث من المتحدة األمم عن مستقلة

 المحكمة عمل لغات ان إال العربية ضمنها من لغات عدة عملها في المحكمة تعتمد. األمن لمجلس

 :من هيكليتها وتتكون والفرنسية، اإلنجليزية الرسمية

 

 مدتها يةلوال القضائية الهيئة من منتخبين قضاة ثالث وتضم العامة المحكمة شؤون تتولى: رئاسة •

 .سنوات ثالث

 دوليال والقانون الدولي والقانون الجنائي القانون في متخصص قاضي 11 من تتكون: قضائية شعبة •

 .اإلنساني

 محكمةال اختصاص تدخل التي بالجرائم االتهامات في التحقيق مهام يتولى: العام للمدعي مكتب •

. لمحكمةا على عرضها ثم ومن المتبعة للمعايير وفقا   وفحصها والشهادات والوثائق األدلة عن والبحث

 .للتجديد قابلة غير سنوات 2 العام المدعي والية مدة

 واليةل المحكمة قضاة من منتخب ورئيسه القضائية، غير اإلدارية األمور كل يتابع: السجل قسم •

 .سنوات( 5) مدتها

 الدولية؟ الجنائية للمحكمة فائدة أو حاجة من هل -2

 أو الداخلية سواء المسلحة والنزاعات الحروب أثناء التاريخ في الجرائم أبشع من مجموعة ارتكبت

 ادةق سواء نافذين أشخاص من وكانت المدنية، واألعيان ات/المدنيين أساسي بشكل مست الدولية،

 ما قاب،الع من اإلفالت على دولهم في القادة لهؤالء الرفيع الوضع مكن وقد عسكريين، أو سياسيين

 شجع مقابلوبال وأدواته، الدولي بالقانون واسعة شرائح لدى الثقة وأفقد االنتقائية العدالة من حالة خلق

 قادت التي والظروف الدوافع وهي عقبات، أو بمالحقة اكتراث دون الجرائم ارتكاب على مجرمين



 لقائمةا السلطة فيه تمارس الذي الفلسطيني السياق في وبالذات سبق ما لكل. المحكمة إنشاء إلى

 العالم يهف يغض الذي الوقت وفي المستويات، كل على طويلة سنوات منذ جرائم" إسرائيل" باالحتالل

 مصلحية أو اقتصادية العتبارات خجل على ضدها النقد يمارس أو الجرائم هذه عن الطرف الحر

 المحطات، ضبع في اليهود ضد المظلم أوروبا تاريخ نتيجة بالذنب شعورية ُعقد أو تحالفية أو سياسية

 طينية،الفلس الحالة في الدولية الجنائية المحكمة رأسها وعلى الدولي القانون أدوات إعمال أهمية تبرز

 .مستمرة انتهاكات أنها سيما

 الدولية؟ الجنائية المحكمة أمام الدعوى إحالة طرق هي ما -3

 :التالي النحو على وهي الدولية الجنائية المحكمة أمام الدعوى إلحالة طرق عدة هناك

 دولة ،معينة جرائم في تحقيق لفتح للمحكمة بطلب تتقدم أن روما نظام في األطراف للدول يحق -أ

 خبتاري للمحكمة اإلسرائيلية الجرائم ملف بإحالة امتق روما لنظام منضمة باعتبارها فلسطين

22/5/2111. 

 من بعالسا للفصل وفقا   معينة قضية في تحقيق إجراء المحكمة من يطلب أن األمن لمجلس يحق -ب

 أجيلت يطلب أن له يحق كما الدوليين، والسلم األمن حفظ على يعمل باعتباره المتحدة، األمم ميثاق

 الملف أمام تحدي وهو. األساسي روما نظام من( 12) المادة وفق للتجديد قابلة شهر 12 التحقيق

 .وروسيا الصين على باالعتماد متينة بعالقات تجاوزه الممكن من الفلسطيني

 يقتصر كنول تحقيق، بفتح نفسه تلقاء من يبادر أن الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي يحق -ت

 دولة أراضي على أو النظام في طرف دولة مواطن قبل من ارتكابها جرى التي الجرائم على ذلك

 .فيه طرف

 المحكمة؟ اختصاص نطاق هو ما -4

 جرائمو اإلنسانية، ضد الجرائم هي خطيرة جرائم بأربع المحكمة تختص: الموضوعي الصعيد على -أ

 .العدوان وجرائم الحرب، وجرائم الجماعية، اإلبادة

 التي بالجرائم رجعي ال ومباشر ومستقبلي فوري بأثر المحكمة تختص: الزماني الصعيد على -ب

 فيسري للنظام حديثا   المنضمة للدول بالنسبة أما) (  نظامها سريان بعد أي 1/7/2112 بعد وقعت

 بإعالن ةالدول تتقدم لم ما فقط، الدولة انضمام بعد المرتكبة الجرائم على وواليتها المحكمة اختصاص

 ذإ فلسطين به قامت ما وهو. انضمامها قبل أراضيها على المحكمة باختصاص منها قبول يتضمن

 العام منذ المرتكبة الجرائم يخرج ما. رجعي بأثر 2111 يونيو 13 من بدءا   المحكمة باختصاص قبلت

 من غيرها أمام قائما   بقاءه مع المحكمة هذه أمام القانوني النفاذ حيز من 2112 العام وحتى 1211

 .القضائية الهيئات

 نظام في رفا  ط تصبح دولة كل إقليم في تقع التي بالجرائم المحكمة تختص: المكاني الصعيد على -ت

 تيال الدولة كانت حال في لكن طرف، غير أم طرف لدولة تابع المعتدي كان ما إذا النظر بغض روما

 إال مة؛الجري تلك بنظر والية للمحكمة يكون فال المعاهدة؛ في طرف غير الجريمة إقليمها على وقعت



 من. ) ( المعاهدات أثر نسبية لمبدأ إعمال وهو بشأنها، المحكمة والية على الدولة تلك وافقت إذا

 .متكاملة واحدة رزمة فهي جائز، غير روما نظام بنود بعض على التحفظ أن هنا اإلشارة المفيد

 اصاختص أن بحيث الفردية، الجنائية المسؤولية على روما نظام نص: الشخصي الصعيد على -ث

 التي مالجرائ ضمن تندرج جريمة يرتكب الذي فالشخص الطبيعيين، األشخاص على يطبق المحكمة

 وند يحول ال ذلك أن نفهم أن ينبغي.) ( الفردية بصفته عنها مسؤوال   يكون المحكمة بها تختص

 غير هاألعمال كنتيجة بالغير يلحق الذي الضرر عن الدولي نونالقا قواعد وفق مدنيا   الدول مسؤولية

 اعدوقو المعايير وفق الضرر عن التعويض على الدولة مسؤولية تقتصر وبالتالي المشروعة،

 وقت عاما   11 سن دون األشخاص المحكمة اختصاص نطاق ضمن يدخل وال. ) ( الدولية المسؤولية

 االختصاص إطار في. الطفل حقوق اتفاقية مع منسجما   روما نظام يجعل ما وهو الجريمة، ارتكاب

 بصفة يزتمي دون المساواة روما نظام تقرير الدولي القانون قواعد في الفت تطور كان أيضا   الشخصي

 موظف أي أو برلمانات، رؤساء حكومات، رؤساء دول، رؤساء المسؤولية، في لألشخاص رسمية

 .للعقوبة مخفف عذر أو المحاكمة لعدم له ضمانة تشكل ال الوظيفية صفته أن معتبرا   رسمي

 ملةمك ستكون الدولية الجنائية المحكمة أن األساسي روما نظام ديباجة في ورد: التكاملية مبدأ -ج

 بديال   تكون نل الجنائية المحكمة أن ذلك يعني ذلك؟ يعنيه الذي فما الوطنية، الجنائية القضائية للوالية

 لتحم التي الجرائم في حتى استكمالي، هدفها وإنما محله، تحل أو الدول في الوطني القضاء عن

 دولية صفة ذات جرائم تكون أن يجب بل إليها، المحكمة والية المتداد كافي غير فهذا الدولية الصفة

 األول االختصاص يكون وبهذا روما، نظام عليها نص التي الخطيرة الجرائم من عينه الوقت وفي

 الوطني اءالقض كان ما إذا الدولية للجنائية االختصاص ينعقد اختصاصه يباشر لم وما الوطني للقضاء

 مالمحاك أمام مرفوعة الجريمة كانت لو حتى وبالتبعية. المحاكمة إجراء في راغب غير أو قادر غير

 بالتحقيق للبدء اإلرادة أو القدرة لديها ليس الدولة أن طالما الجنائية للمحكمة االختصاص ينعقد الوطنية

 ةالسلط بها تقوم قد التي الشكلية المحاكمات بعض على هنا التركيز المهم ومن المحاكمة، وإجراء

 .الجنائية المحكمة من االختصاص لسحب باالحتالل القائمة

 الدولية؟ الجنائية المحكمة سردية في الفلسطينية القصة ما -5

 الغةب ورحلة طويل مسار ضمن الدولية الجنائية المحكمة إلى الفلسطينيون توجه سنوات مدار على

 وزير غزة، قطاع على األول اإلسرائيلي العدوان شهد الذي 2112 يناير في القصة بدأت التعقيد،

 أوكامبو سلوي السابق العام المدعي مكتب لدى رسميا   إعالنا   أودع خشان علي األسبق الفلسطيني العدل

 رائيلياإلس العدوان خالل ارتكبت إسرائيلية جرائم في تحقيق إجراء حينها في العدل وزير طلب) ( 

 يستل فلسطين أن بحجة الطلب برفض قام اإلدعاء مكتب لكن". المصبوب الرصاص" اسم حمل الذي

 .الدولي القانون معايير وفق دولة

 

 منظمة في العضو غير المراقب الدولة صفة فلسطين نالت -2112 – أعوام بثالثة الرفض ذلك بعد

 فلسطين،ل الدولية الصفة في التغير من موقف اخذ باتجاه التحرك عن العام المدعي وامتنع المتحدة األمم

. ليهع هو ما على راكدا   الجنائية المحكمة ملف أبقى مما. المتحدة األمم في األمر تسوية يتم أن طالبا  



 سالم األسبق الفلسطيني العدل وزير وتقدم 2111 يوليو في الثاني اإلسرائيلي العدوان جاء أن إلى

 العام دعيالم ان إال يقيم، حيث غزة من سفره لتعذر نظرا   عنه نيابة   فرنسي محامي عبر بشكوى السقا

 خولونالم فقط هم الخارجية ووزير الحكومة ورئيس الدولة رئيس بأن الطلب على ردت بنسودا فاتو

 .الدولية الجنائية المحكمة الختصاص االمتثال على فلسطين موافقة عن باإلعالن

 إيداع عبر وأعلنت األساسي روما نظام إلى فلسطين دولة انضمت -2115 يناير - التالي العام في

 المحكمة اختصاص فلسطين قبول( 13) المادة من( 3) الفقرة بموجب الخارجية وزارة من رسمي

 قالتحقي دائرة في غزة على الثاني اإلسرائيلي العدوان يدخل بما 13/2/2111 من بدءا   رجعي بأثر

 .فلسطين في للوضع األولية الدراسة سودا بن فاتو العام المدعي لتبدأ واالتهام،

 بتشكيل يقضي والذي 2115 لسنة( 3) رقم مرسوم بإصدار عباس محمود الفلسطيني الرئيس قام كما

 وتحضير دبإعدا كلفها والتي الدولية الجنائية المحكمة مع المتابعة عن المسؤولة العليا الوطنية اللجنة

 ( ).للمحكمة تقديمها سيجري التي الملفات

 ضمن 15/5/2111 في حصل ما االحتالل القائمة السلطة بها تقوم التي الجرائم تاريخ في فارقا   كان

 جيشال قتل إذ غزة، قطاع في للنكبة السبعين الذكرى في الكبرى العودة مليونية عليه أطلق ما

 الغندور أنور ليلى الرضيعة فيهم بما أطفال 2 ضمنهم من فلسطيني مدني 21 واحد يوم في اإلسرائيلي

 بينهم من ة/مدني 2711 من أكثر أصيب فيما مقعد وشاب ومسعف الغاز، استنشاقها نتيجة( أشهر 1)

 للقتلى اإلجمالي العدد بلغ فيما صحفيا ، 13و سيدة 72و طفل 225 منهم الحي بالرصاص 1111

 الرسمية اإلحصاءات حسب 21/12/2111 – 11/1/2111 من الفترة في فلسطيني ة/مدني 251

  ( ).الصحة لوزارة

 سرائيليةاإل الجرائم لملف الدولية الجنائية المحكمة إلى إحالة طلب رسميا   فلسطين قدمت ذلك إثر على

 فومل االستيطان، حرب وجريمة غزة، على العدوان الملف قضايا ضمن ومن فلسطين، في والحالة

 عن سودابن فاتو إعالن جاء أن إلى. اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين األسرى ضد االنتهاكات

 سياألسا روما نظام انطباق مدى عن قرار لطلب التمهيدية للدائرة واإلحالة) (  األولية الدراسة انتهاء

 ( ) .السياسية التعقيدات ظل في الدولة لهذه التابعة األراضي وتحديد فلسطين حالة على

 

 األولية؟ الدراسة انتهاء بعد ما مرحلة – التمهيدية الدائرة أمام المتوقع ما -6

 مقاربةل تقودنا قد الشواهد من العديد لكن الراهنة، الفترة في دوالر المليون سؤال هو السؤال هذا يبدو

 فلسطينية،ال األراضي وضع حول التمهيدية الدائرة قرار ضمنها يصدر أن المتوقع النتائج وفق اإلجابة

 من دالعدي وإلى. المتحدة األمم في عضو غير مراقب كدولة فلسطين قبول تم قد أنه هو األول الشاهد

 حكمةم في الدائمة والعضوية ،" ) (الدولية الجنائية الشرطة منظمة" اإلنتربول منها الدولية المنظمات

 هابصفت األبرز وهي اليونسكو ومنظمة) (.  العالمية الجمارك ومنظمة) (.  الدائمة الدولية التحكيم

 لدوليةا المنظمات من وغيرها. ) ( التمهيدية الدائرة أمام الجاري النقاش في المتحدة األمم لمنظمة تتبع

 .كدولة فلسطين صفة إلى تشير التي



 ألساسيا روما لنظام بانضمامها نفسها، الدولية الجنائية للمحكمة لسطينف دولة انضمام الثاني الشاهد

 الصفة هذه دتؤك التي الدولية المواثيق والمعاهدات االتفاقيات جملة عن فضال   سابقا ، إليه أشرنا ما وفق

 وجود لظ في الدولة فلسطين والية عليها سيقع مناطق أي فهو الحقيقي التحدي أما. فلسطين لدولة

 الدائرة على يجب ما وهو القدس؟ فيها بما الغربية الضفة لمناطق الجيوسياسية والتقسيمات االستيطان

. شهور( 2) يصل أقصى وبحد إضافية يوما   21 للتجديد قابلة يوما   121 خالل عليه تجيب أن التمهيدية

 لدولة الدولية ةالصف وبين بينه الربط على المرتقب التمهيدية الدائرة قرار متابعة في التركيز المهم من

 هذه كل فلسطين دولة نالت إثرها على والتي 1227 حزيران من الرابع حدود على فلسطين

 .العضويات

 األهمية؟ ما فلسطين، في الضحايا لصالح معلومات نظام -7

 إنشاءب المحكمة لقلم قرارا   الدولية الجنائية المحكمة في التمهيدية الدائرة أصدرت 13/7/2117 بتاريخ

 الضحايا لصالح السرعة وجه على التوعية وفعاليات بالمعلومات خاص نظام" عنوان تحت نظام

 معلومات حةصف إنشاء بقرار مرفقا  " ) ( فلسطين في الحالة سياق في المتضررة السكانية والتجمعات

 تعني ناه لسطينف وكلمة. فلسطين في للضحايا مخصصة بالمحكمة الخاص اإللكتروني الموقع على

 وأن عال  ف لها سبق الدولية الجنائية أن يعني ما. غزة وقطاع الشرقية القدس فيها بما الغربية الضفة

 الدائرة قرار إليه يتجه أن يتوقع ما على آخر شاهد في الفلسطينية، األراضي لهذه واليتها ضمنا   مّدت

 انيةإمك الشواهد هذه تنفي أن دون وتناقض وارتداد تراجع منها مغاير قرار أي سيعتبر إذ التمهيدية

 تكمن المعلومات نظام بإنشاء القرار هذا أهمية اآلخر الوجه على. المغاير القرار هذا لصدور جدية

 مةالمحك بين للتواصل نظام ينشئ وكونه المحاكمات، في للضحايا الجوهري الدور تؤكد أنها في

 يتحدث بل صارم موقف أي يتخذ ال المطاف نهاية في فهو يحتمل، ال ما نحمله أن دون والضحايا،

 إليها كاوىالش تقديم وآلية المحكمة عمل بآلية وتوعيتهم والضحايا ات/المواطنين إبالغ عن صيغته في

 .ذلك يجري أن ينبغي ومعايير إجراءات أي وضمن

 إيقافه؟ أو التحقيق إعاقة في اإلسرائيلية األدوات هي ما -8

 طيعتست أنها يعني ال هذا ولكن األساسي، روما نظام على مصادقة غير دولة إسرائيل المبدأ حيث من

 نل عدمه أو المحكمة باختصاص إسرائيل قبول أن بمعنى المبرر، هذا وفق مسؤوليتها من التهرب

 طين،فلس دولة أي باالختصاص أراضيها على الجرائم وقعت التي الدولة قبول ظل في فارقا   يكون

 .المرتقب التمهيدية الدائرة قرار أهمية مجددا   يؤكد ما وهو

 فعال   حدث ما وهو المحققين مع التعاون برفض العدالة عرقلة باالحتالل القائمة للسلطة يمكن هذا مع

 لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس شكلها التي" شاباس" الكندي القاضي لجنة بمنع 2111 نوفمبر في

. غزة اعقط على اإلسرائيلي العدوان خالل المرتكبة والجرائم االنتهاكات في التحقيق بغية المتحدة

 قضاةال لدى جدية إرادة توفر حال في كلي بشكل إيقافها من يتمكن أن دون العدالة يؤخر قد هذا لكن

 .الضحايا وإنصاف للعدالة وصوال   التحقيق في قدما   للمضي

 



 وهو اةالقض ماضي في بالنبش األمر شخصنة أيضا   إسرائيل إليها ستلجأ التي المحتملة األدوات من

 باتجاه غطللض الدولي نفوذها إسرائيل واستخدام. صورتها لتشويه بنسودا فاتو العام المدعي مع بدأ ما

 روما نظام من( 12) المادة وفق للتجديد قابلة شهر 12 لمدة األمن مجلس من بطلب التحقيق تأجيل

 .المجلس في جدا   النافذة األمريكية اإلدارة مع الممتازة عالقتها باستغالل

 علنا   الدولية الجنائية المحكمة 2112 نيسان في توعد أن ترامب دونالد الحالي األمريكي للرئيس سبق

 ووصف. حلفاءها من أيا   أو إسرائيل أو المتحدة الواليات" استهداف" أسماه ما حاولت ما إذا قوي برد

 وفات دخول تأشيرة واشنطن سحب من أسبوع بعد أتت تصريحات وهي. شرعيةال بغير المحكمة

 جون هدد كما .أفغانستان في األمريكيين الجنود قبل من محتملة حرب جرائم في التحقيق نتيجة بنسودا

 ألدواتا من. المحكمة قضاة على عقوبات بفرض السابق األمريكي القومي األمن مستشار) (  بولتون

 ومار نظام على الدولة مصادقة يشترط ال أنه اعتبار على – إسرائيل تقوم أن كذلك اإلسرائيلية

 رائمبج األمر تعلق إذا استثنائية بصورة المحكمة والية قبلت طالما أمامها قضايا لرفع األساسي

 عززي ما وهو. الفلسطينيين ضد دعاوى برفع - إليها ينتمون أشخاص ومن أراضيها على ارتكبت

 سلطة كبهاترت التي الجرائم أو باألعمال فقط تختص لن الجنائية المحكمة أن من الفلسطينية المخاوف

 التأكيد عم مرتكبها، عن النظر بغض الفلسطينية األراضي في انتهاكات من وقع ما بكل بل االحتالل،

 كفلته لذيا النفس عن الشرعي والدفاع المصير تقرير حق في تتمثل هنا الفلسطينية القوة نقطة أن

 تعمد بهاوتجن عسكرية أهداف على بعملها غزة قطاع في الفصائل تركيز عن فضال   الدولية المواثيق

 باستخدامو الفلسطينية القيادة على السياسي الضغط من اآلخر التخوف نغفل أن دون. مدنيين إصابة

 داتمساع من تبقى ما قطع تشمل ومتقدمة، جدية مراحل التحقيق وصل ما إذا أصعب اقتصادية أدوات

 انونالق خبراء قبل من وتضخميه لفلسطين الدولي الوضع ضبابية إثارة إلى باإلضافة. مالية

 شكلية يليةإسرائ وطنية بمحاكمات الجنائية المحكمة تحقيق واستباق. المواجهة في كمحور اإلسرائيليين

 .إليه اإلشارة وجرى سبق كما المحتملين والضباط للجنود وصورية

 االستفادة؟ واحتماالت المواجهة في الفلسطينية الفرص ما -9

 الحقوقية اتالمؤسس المدنية، المؤسسات أهاليهم، أو الضحايا سواء فئاتهم بكافة للفلسطينيين ينبغي

 وسريع مكثف وبشكل العمل السياسية والفصائل القيادة الرسمية، المؤسسات المحامين، والقانونية،

 صيليةالتف الضحايا بمعلومات المحكمة وإغراق التمهيدية للدائرة معلومات من لزمي ما كل تقديم على

 لحقوقيةا المؤسسات ترصدها التي بالقسم المشفوعة الرصد تقارير منها وبالذات المتكاملة، والملفات

 المحلي العام الرأي مستوى على مثارة القضية وإبقاء والعدل، الخارجية وزارتي مع وبالتعاون ميدانيا

 .الوقت عامل باستخدام تناسيه أو فيه المماطلة أو الملف تعطيل محاوالت دون يحول بما والدولي

 بشكل والصين ياروس مع نسبيا   الجيدة العالقات من االستفادة ينبغي الفلسطيني السياسي المستوى على

 حيلولةلل األمن مجلس في ضاغط نفوذ من للدولتين بما والصديقة العربية الدول خالل من أو مباشر

 التأجيلب القرار لتعطيل األمن مجلس في" الفيتو" المتحدة الواليات نفوذ من إسرائيل استفادة دون

 ( ) .روما نظام من( 12) المادة وفق المستمر

 



 الدول لجمعية التنفيذي المكتب في عضو انتخابها فرصة من فلسطين دولة تستفيد أن المهم من

 بدورها ةالمحكم لقيام يلزم ما اتخاذ باتجاه قوة بكل للضغط) (  الدولية الجنائية المحكمة في األعضاء

 وما المحكمة في األعضاء الدول جمعية عمل على اإلشراف مهام يتولى الذي المكتب وهو. الكامل

 للمحكمة، االنضمام على األعضاء غير الدول وحث روما نظام عالمية مبدأ تعزيز من ذلك يتضمنه

 .األساسي روما نظام بموجب بها المنوطة بالمهام المحكمة قيام لضمان يلزم ما اتخاذ جانب إلى

 باتجاه هعبر وتضغط الملف هذا من تستفيد أن السياسية للقيادة الممكن من السياسي الصعيد على

 مقابل ةالغربي الضفة من االنسحاب او الحواجز أو المستوطنات تفكيك أو باألسرى عالقة ذات مكاسب

 رارا  ق التمهيدية الدائرة بإصدار استكمل ما إذا المحكمة قرار يشكل كما. سحبه أو مؤقتا الملف تجميد

 لوطنيا والتحرر االستقالل لجهود وداعما الدولية للصفة معززا   الفلسطينية األراضي حول إيجابي

 حاياالض وينصف للعدالة جرمينالم يجلب جدي بتحقيق استكمل ما إذا شأنه من ما وهو الفلسطيني

. اإلقليم املك في االستقرار يعزز ما نضالية كوسيلة الدولي القانون بأدوات الفلسطينيين إقناع إعادة

 دورص حال في يوجب ما الدولية، القواعد وفق آثاره ووقف وعالجه إزالته يعني الضرر جبر أن كما

 بما عمال   الضرر عن المادي التعويض عن عدا. المشروعة غير أعمالها وقف إسرائيل على الحكم

 ( ).محتمل اقتصادي مكسب يشكل ما الرابعة الهاي اتفاقية في جاء

 المستقبل؟ سؤال العقوبات، -10

 لجنائيةا المحكمة في بها ُيحكم قد التي القصوى العقوبة. األساسي روما نظام في إعدام عقوبة يوجد ال

 الغرامات، وفرض القصوى، الحاالت في الحياة مدى المؤبد السجن أو عاما ، 31 حتى السجن الدولية

 يذتنف مسؤولية روما نظام في األطراف الدول تتولى. واألصول الممتلكات ومصادرة األموال، وحجز

 أو هولندا، يف المحكمة مقر في إما الحرية من بالمنع البدنية العقوبات تنفيذ ويجري. المالية العقوبات

. للمحكوم ائما  ق التنفيذ دولة من نقل بطلب التقدم على القدرة بقاء مع. للتنفيذ المحكمة تعينها دولة عبر

 قبل نم إسرائيليين مجرمين على بالقبض أوامر صدور التنفيذ، تعذر أو صعوبة حال في وحتى

 لىع التزام شكل وعلى. اإلنتربول منظمة خالل من – يتم أن قبل سنوات يحتاج قد الذي – المحكمة

 إسرائيل في وسياسيا   عسكريا   األول الصف قادة سيجعل دولة 123 حوالي البالغة روما نظام دول

 بها طهمترب والتي منها األوروبية وأبرزها الدول هذه لكل السفر إلمكانية وفاقدين ومعزولين مالحقين

 .وثيقة ثقافية اجتماعية اقتصادية عالقات

 فلسطين" /شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز
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